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NY SWRELSE

Årsstämman 2 maj valde följande styrelse:

Kjell Lund, ordförande

lngrid Andersson, vice ordf. & kassör

Marie Johansson, sekreterare

Adam Nilsson, ledamot

Bengt Westberg, ledamot

Till suppleanter valdes Eva Gillmor

och Kent Olsson.

Protokoll från årsstämman finns på

anslagstavlan i tvättstugan.

INSAMLING AV MATAVFALL

Nu har vi börjat med insamling av mat-

avfall ivår förening. De bruna pappers-

påsarna med matavfall slängs i de bruna

sopkärlen. Extra påsar kommer att finnas i

soprum 2. Sopsorteringen sker givetvis i

första hand av miljöskä|, men vi får också

en lägre avgift för sophanteringen. Det är

därför viktigt att vi alla hjälps åt att sortera

på rätt sättl

TRÄDGÅRDSSKöTSEL

Du vet väl om att det finns redskap att
låna i förrådet mittemot föreningslokalen?

Tänk på att skriva upp vad du lånar i den

pärm som finns i förrådet.

VENTILER

Filter till ventiler kommer att delas ut i

samband med lägenhetsbesiktningen i

höst. Om du önskar få dina filter tidigare,

kontakta Bengt (nr 74).

ANTENNUTTAG FÖRTV

lngrepp i uttagen påverkar signaler till
grannar och måste utföras av fackman.

Kontakta därför Tele2 inför ev. arbeten.

SNICKERI- & MÅLNINGSARBETEN

Det kommer inte att bli något semester-

uppehåll för snickeri- och målnings-

arbetena. De två byggnadsställningarna

kommer därmed att vara kvar iområdet
även under semesterperioden.

EXTRA STÄDKVÄLL

Onsdagen den 4 juli kl. 17.00 ordnas en

extra städkväll för att röja i området

mellan nr 2-32, framför allt kring

lekplatsen. Även ni som inte bor i den

delen, är givetvis välkomna att vara med...

En container kommer att placeras på

parkeringen vid Basunvägen. Observera

att den iförsta hand är avsedd för avfall

från städ kvällen.

EGNA SNICKERIPLANER?

Vi påminner om att alla större

förändringar (t.ex. staket, altan) ska

godkännas av styrelsen. Lämna in ett
önskemål med förklaring och tillhörande
skiss på förändringen till någon i styrelsen.

HUNDAR

Till sist en påminnelse om att hundar inom

området ska vara kopplade.
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